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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา                          - 

หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป 

1.รหัสและช่ือรายวิชา 

GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
             English Basics 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
4.ผูรับผิดชอบรายวิชา /และอาจารยผูสอน 

ผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

อาจารยผูสอนรายวิชา 

อาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

อาจารยพิเศษรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 
5.ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน 

ภาคการศึกษาตนและภาคปลายสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร และชั้นป 1 หรือ 2 

 
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน   

         ไมมี 
7.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 

ไมมี 
8. สถานที่เรียน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
      25 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา: :  เพื่อใหผูเรียน 
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความสามรถในการใชทักษะการฟง  พูด  อาน และเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 
1.2 สามารถอานจับใจความสําคัญ และวิเคราะหเน้ือเรื่องหรือบทความที่อานจากแหลงขอมูลตางๆ ได 
1.3 สามารถเขียนขอความส้ันๆ ในการส่ือสารระดับตางๆ ได 
1.4 สามารถสืบคนคําศัพทจากพจนานุกรมและสืบคนขอมูลจากส่ือตางๆ ได 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันไดดีเปนการเตรียมความพรอมดานจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล ทักษะดานการสื่อสารและสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โยสามารถนําความรูความเขาใจไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.คําอธิบายรายวิชา  

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน สามารถฟงและเขาใจขอความหรือบทสนทนาได โดยใชกลยุทธการ
ฟงที่เหมาะสม เนนความสามารถในการใชภาษาในการติดตอส่ือสาร สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ใช
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและใชภาษาอังกฤษในการเลาเรื่อง และอธิบายเรื่องราวไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถ
อานและวิเคราะหโครงสรางประโยคท่ีซับซอน สามารถใชกลยุทธการอานที่เหมาะสมในการทําความเขาใจเนื้อเร่ือง
และสรุปใจความสําคัญ สามารถเขียนขอความส้ันๆ และสามารถใชพจนานุกรมประกอบการเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

- - การศึกษาดวยตนเอง 96 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ช่ืออาจารยใหคําปรึกษา............................ 

ขอมูลการติดตอ..โทรศัพท...........................E-mail...............................ID Line…………………………….. 
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วัน/เดือน/ป... ชวงเวลา วิธีการส่ือสาร 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

( ระบุจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนและระบุ
วิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา) 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังซ่ึงตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
(แตละดาน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา 
      1.1.1 ตระหนัก เห็นคุณคา 
สนใจและกระตือรือรนในการ
เรียนรู  
      1.1.2 เคารพในกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
      1.1.3 มีความพยายาม ต้ังใจ 
ขยัน อดทน ควบคูกับการใช
สติปญญาในการแกปญหาและมี
ความรับผิดชอบ 
      1.1.4 ตระหนักในคุณคา
ของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ  
 
 
 
 
 

1.2.1 บรรยายใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของการตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ
1.2.2 ใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของกฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา 

1.3.1การตรวจสอบการตรงตอเวลา
ในการเขาชั้นเรียนและการสง
รายงาน 
1.3.2 เรียนประเมินจากพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเรียน 
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2. ความรู 

2.1.1 มีความรูความเขาใจใน
ความสัมพันธระหวางมนุษย 
สังคม และส่ิงแวดลอม สามารถ
นําไปใชแกปญหาและบริหาร
ความขัดแยงได 

 2.1.2 มีความรูความเขาใจใน
หลักการ ขอเท็จจริงในเร่ืองที่
ศึกษาและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได   

 2.1.3 สามารถบูรณาการ
ความรูความเขาใจในศาสตร
ตางๆ เพื่อประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

2.2.1 บรรยาย  
2.2.2 นําเสนองาน รายบุคคล และราย
กลุม  
2.2.3 การแสดงบทบาทสมมติ 
2.2.4 การมอบหมายงานในการสืบคน
ขอมูล 

2.3.1 รายงาน 
2.3.2 การนําเสนอผลงานในช้ัน
เรียน รายบุคคล และรายกลุม 
 2.3.3 การทดสอบ 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1.1มีทักษะการคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและประเมินคา 3.1.2 
สามารถคิดอยางเปนระบบ3.1.3 
สามารถศึกษา รวบรวมและสรุป
ประเด็นท่ีศึกษาได 
3.1.4 สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง และประยุกตใชความรูได
อยางสอดคลองกับสถานการณ 

3.2.1 การบรรยาย 
3.2.2 การอภิปรายกลุม /การอภิปรายใน
ระดับช้ัน 
3.2.3 การระดมสมอง 
3.2.4 การมอบหมายงานรายบุคคลและ
รายกลุม 
3.2.5 การเสนอผลงานรายบุคคลและราย
กลุม 

 
 

3.3.1การประเมินงานที่นําเสนอจาก
รายบุคคลและรายกลุม 
3.3.2สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนใน
ระหวางการเรียนการสอน 
3.3.3  สังเกตพฤติกรรมการแกไข
ปญหา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1มีความรับผิดชอบในงาน
และกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
4.1.2 มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี 
 

 
 
 
 

4.2.1 เรียนรูแบบรวมมือ โดยใหผูเรียน
ทํางานเปนคูหรือเปนกลุม 
4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเปด
โอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกัน 

4.3.1 ประเมินทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
โดยสรางเครื่องมือใหผูเรียนประเมิน
ตนเองและประเมินระหวางบุคคล 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการแสดง
ความคิดเห็น และการรับฟงความ
คิดเห็นในการทํางานเปนกลุม 
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5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1มีทักษะดานการสื่อสารและ
สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

5.1.2มีทักษะดานการสื่อสารและ
ตีความ ทั้งภาษาไทยและหรือ
ภาษาตางประเทศ 
5.1.3 มีทักษะในการจัดทําและ
นําเสนองานท้ังภาษาไทยและ
หรือภาษาตางประเทศโดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

5.2.1 บรรยายโดยใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
5.2.2 มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคน
ขอมูลดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและทันสมัย 

          5.2.3 จัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล 

5.3.1 ประเมินจากรายงานและ
รูปแบบการนําเสนอจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
อางอิงแหลงขอมูล 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช  

ผูสอน 

1 - Introduction Course 
- Pretest 

3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
 

 

2 - Unit 1: High Five 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
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3 - Unit 1:High Five 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 

 

4 - Unit 2:A World of Things 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 

 

5 - Unit 2: A World of Things 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 

 

6 - Unit 3:International 
Relations 

3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
 

 

7 - Unit 3:: International 
Relations 

3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
 

 

8 - Quiz 1 3   
9 - Unit 4: Yes, We Can 3 - Lecture 

- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
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10 - Unit4: Yes, We Can 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 

 

11 - Unit 5: On The Job 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 

 

12 - Unit5: On The Job 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
 

 

13 - Unit 6: An Apple A Day 3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
 

 

14 - Unit6: An Apple A Day 
- Project 
 

3 - Lecture 
- Pair/group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 
 

 

15 - Quiz 2 
- Posttest 
- Project 

3   

16 - Project 3 -group work 
- Role play 
- Discussion 
- Presentation 

 

17 - Final Examination 
 
 

2   
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๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน** สัปดาหที่ประเมิน   
สัดสวนของการ

ประเมิน 

-คุณธรรม จริยธรรม ขอ 1,2,5,6 

-ความรู ขอ 1,2,5 

-ทักษะทางปญญา ขอ1,2,4,6 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ขอ 1,3 

-ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารการ

ใชเทคโนโลย ีขอ1,4,5 

 

 

โครงงาน 
14,15,16 15 

-คุณธรรม จริยธรรม ขอ 1,5 

-ความรู ขอ 1,2,5 

-ทักษะทางปญญา ขอ 1,2,4,6 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ขอ 1,3 

-ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารการ
ใชเทคโนโลย ีขอ 1,4,5 

 
 
 
 

งานที่มอบหมาย 
 

 

2,4,7,11 

 

15 

-คุณธรรม จริยธรรม ขอ 1,2,5,6 

-ความรู ขอ 2,5 

-ทักษะทางปญญา ขอ 1,2, 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ขอ 1 

-ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารการ

ใชเทคโนโลย ีขอ 4 

 

 

 

ทดสอบยอย 

 

        8, 15  

 

 30 

-คุณธรรม จริยธรรม ขอ 1,2,5,6 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ ขอ 1 

 

 

 

การเขาชั้นเรียน 
16 10 
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-คุณธรรม จริยธรรม ขอ 1,5 

-ความรู ขอ 2,5 

-ทักษะทางปญญา ขอ1,2,4 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ขอ 1  

-ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารการ
ใชเทคโนโลย ีขอ4 

 
 
 

ประเมินกอนและหลัง
เรียน 

1,16 - 

-คุณธรรม จริยธรรม ขอ 1,2,5,6 

-ความรู ขอ 2,5 

-ทักษะทางปญญา ขอ 1,2, 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ขอ 1 

-ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารการ

ใชเทคโนโลย ีขอ 4 

 

 

 

 

การสอบปลายภาค 

 

 

 

ตามปฏิทินการศึกษา 

 

 

 

30 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
Dorothy E. Zemach and Ingrid Wisniewska.Open Mind: Starter Level. Macmillan Publishers. 
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Google และ Online Dictionary 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษาไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาไดดังน้ี 
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
1.3 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธดังน้ี 
2.1 ผูสอนประเมินตนเอง 
2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

2.4 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียน 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและ

หาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน

วิชาไดจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอยและหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

4.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่นหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร 

4.2มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ
รายงานวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังน้ี 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม 

ขอ 4 
5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

หมวดที ่8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับพันธกิจอื่นๆ (ถามี) 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................ 
 (.....................................................................) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................ 
          (.....................................................................) 

ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................ 
          (.....................................................................) 

รูปแบบการบูรณนาการ เนื้อหารายวิชา 

(เชน งานวิจัย โครงการ 
การศึกษาดูงาน เปนตน) 

 


